UY BAN NHAN DAN
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CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p- Tu' do- Hinh phüc

S: 265 IUBND-VP7

Nam Din/i, ngày,4c' tháng 7 nãm 2019

V/v thu khoán dóng gop ngoi hçc
phi dôi vâi ccx th giáo dc cong Ip
rihc2O19-2O2O
'dIIq p,4J

.'. '•.rt
Kfnh gi.'ri:

Ctryr

- Các Sâ: Giáo dc và Dào tao, Tài chInh;
- .UBND các huyn, thành phô Nam Djnh.

Vic thu dóng gp các khoãn ngoài h9c phi trong näm h9c 2019-2020 di
vrn cci sci giao due cong lap thuôc he thông giao due quôc dan do trnh quan ly duoc
thrc hiên thng nht trên dja bàn toãn jinh, nhu sau:
1. Tin h trçy tang cung cosâ vt cht trong eác trurng Tiu h9c (xây
drng nhO, si'ra cha các cOng trInh p1i trçi, mua sm trang thit bj h9c tap), không
duçe vuçlt qua mi'rc sau:
- Mirc thu & thành pM Nam Djnh: 320.000 dng/hçc sinh/nam.
- Mtrc thu ô vüng con 1i:

200.000 dng/h9c sinhlnäm.

2. Tin M trg bão v, v sinh nba trLr&ng a cáe cp h9c: Mm non, lieu
h9c,THCS, THPT, GDTX c.p TI-IPT va h trçY tin dién cho cp Tiu hoc (vI
không thu hçe phi), không duqc vuçYt qua müe sau:
- Müc thu khu virc thành pM Nam Djnh: 25.000 dng/hçc sinh!tháng.
- Mi'rc thu & khu v1rc cOn 1i:

20.000 dng/hçc sinhltháng.

3. Các trtr&ng MAm non, Tiu hçe t chirc hçe ban trü có t chirc an, a cho
h9e sinh, trên tinh than tr nguyen thOa thun gicta HOi cha mc hçc sinh và nha
trumg, müc thu tin bàn trá (gm: Tin an, chat dt, giáo viên trirc bui trtra, hçip
dng nguO'i nu an, phic vi ....), không duqc vuçlt qua mUc sau:
- Mt're thu & thành pM Nam Djnh: 30.000 dngIh9c sinh/ngày.
- Müc thu & vüng cOn Ii can li:

25.000 dng/hçc sinhlngày.

4. Tin nuàc ung cho h9c sinh các cp h9e:
+ Khu virc thành pM Nam Djnh: 10.000 dng/h9c sinhltháng
+ Khu v'rc cOn 1i: 8.000 dng/hoc sinhlthãng
5. Tin dóng gop näm du tiên vào nba tré, lap 1 du cp (mua chän, gi,
dm, giát gitr&ng, tin mua diing cii nhà bp an bàn trü... thirc hin theo nguyen tc
thu bü chi) do Hci cha mc h9c sinh thóa thun v&i nhà trtr&ng d quy djnh.

Uy ban nhân dan tinh giao:
- Uy ban nhân dan các huyn, thãnh ph tang cu&ng chi do kim tra cac Cu s
giáo diic trén dia bàn trong qua trInh trin khai thirc hin, dam báo vic huy dong
dóng gop trên cu s& thóa thun dan chü, cong khai gi&a Hi cha
h9c sinh và cu sO'
giáo diic; khOng di.rçic dt ra các khoãn thu khác ngoài quy djnh.
mc

- SO' Giáo dic và Dào to hijàng dan, theo dOi, kim tra, tng hçp tInh hlnh
thirc hin, báo cáo Uy ban nhân dan tinh d chi dto giãi quyt kjp thai nhng jhá''
sinh./.
Noinhân;

KT.CHU TICH
i CHU TICI!

- B/c ChU tjch UBND tinh;
- B/c PCT UBND tinh phi trách VX;
- Nhii trên;
- CPVP IJBND tinh (qua Email);
- Luu: VP1, VP6, VP7
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